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Abstrak 
 

Tolak ukur prestasi  belajar siswa adalah bagaimana siswa dapat mengikuti 
proses belajar selama di  kelas dan dihitung melalui nilai raport. Siswa yang dapat 
berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar di kelas dapat meningkatkan 
prestasi  belajarnya.  Namun prestasi belajar siswa dapat terganggu apabila siswa 
mengalami kesakitan seperti mengalami gondok. Hal yang sama terjadi pada 
siswa kelas I sampai kelas VI dalam prestasi belajarnya.  Diantara siswa ada  yang 
mengalami gondok dan ada yang tidak mengalami gondok. Tujuan penelitian 
adalah  mengetahuiperbedaan Prestasi Belajar Antara Siswa Yang Menderita 
Gondok Dan Tidak Menderita  Gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode 
penelitian survey analitik. Dengan rancangan penelitian menggunakan Cross 
Sectional . sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI di SDN 
Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  berjumlah 40 siswa . Sampel 
penelitian kemudian dibagi  menjadi 2 yaitu 20 responden yang mengalami 
gondok dan  20 siswa yang tidak  mengalami gondok. Instrument peneltian berupa 
pemeriksaan gondok secara palpasi dan prestasi belajar siswa melalui nilai raport. 
Data-data tersebut kemudian diuji secara statistic dengan menggunakan uji 
kompatif Mann Whitney Test. Hasil penelitian menunjukkan Nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa yang mengalami gondok sebear 74,06 sementara siswa tidak 
gondok sebesar  79,14. Prestasi belajar siswa yang gondok diketahui 7 responden 
(35%) dengan prestasi belajar baik,  13 siswa dengan prestasi belajar tidak baik. 
Siswa tidak gondok diketahui 17 siswa (85%) dengan prestasi belajar siswa baik 
dan 3 siswa  (15%) tidak baik. Hasil uji Mann Whitney  diperoleh nilai Z sebesar -
2.086 dengan p=0,037 (p<0,05) sehingga hipotesis yang diambil adalah Ho 
ditolak yang artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 
menderita gondok dengan siswa yang tidak menderita gondok di SDN Gonggang 
4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 
 
Kata kunci:  prestasi belajar, gondok, siswa SD 
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THE DIFFERENCE OF STUDENT ACHIEVEMENT BETWEEN 
STUDENTS SUFFERING GOITER AND STUDENTS WHO DO NOT 

SUFFER GOITER IN GONGGANG 4 PRIMARY SCHOOL IN PONCOL 
MAGETAN COUNTY 

 
Abstract 

 
The Standardization of students’ achievement is how students can follow the 
learning process in class and it is counted through the score in the student’s 
report book. Students who have high concentration in the learning process can 
increase their achievement. Yet the achievement can be disrupted when student is 
suffering some disease like goiter. This fact also occurs to the students from grade 
1 until grade 6. There are some student who suffer goiter and some others are not. 
The aim of this research is to find out the difference of student achievement 
between students suffering Goiter and students who do not suffer Goiter in 
Gonggang 4 Primary School in Poncol, Magetan County. The research method 
conducted by the researcher is analytical survey. The research uses Cross 
Sectional design. The research sample is 40 students from all grades of Gonggang 
4 Primary School. The sample is divided into two groups, 20 students who suffer 
goiter and 20 students who do not suffer goiter. The instrument of the research is 
goiter check-up palpasily and students’ achievement through the report book. The 
data, then, are tested statistically using Mann Whitney Compative Test. The result 
of the research shows the average score of students suffering goiter is 74.06 and 
the average score of students who do not suffer goiter is 79.14. From the data 
taken from the students who suffer goiter, 7 respondents (35%) reach high 
achievement, and 13 students (65%) get low score. From the uninfected students, 
17 respondents (85%) reach high achievement, and 3 students (15%) get low 
score. The Z score of Mann Whitney Test is 2.086 with p=0.037 (p<0.05). From 
the result, the hypothesis taken is rejected Ho. It means that there is difference of 
student achievement between students suffering Goiter and students who do not 
suffer Goiter in Gonggang 4 Primary School in Poncol, Magetan County. 
 
Key Words: Students’ achievement, goiter, Primary School Student 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Masalah Gangguan Akibat 
Kekurangan Yodium (GAKY), 
merupakan masalah serius mengingat 
dampaknya secara lansung atau tidak 
mempengaruhi kelangsunagn hidup 
dan kualitas sumber daya manusia 
yang mencakup tiga aspek yaitu aspek 
perkembangan,kecerdasan, 

perkembangan sosial dan ekonomi. 
Kelompok masyarakat yang sangat 
rawan terhadap dampak masalah 
defisiensi yodium adalah wanita usia 
subur (WUS), ibu hamil, anak balita 
dan anak usia sekolah (Haris, 2005).  

GAKY yang salah satunya 
adalah gondok dapat disebabkan 
karena kekurangan yodium. Faktor 
yang mempengaruhi kekurangan 
yodium karena keadaan geografis dan 



2 

 

lingkungan serta zat goitrogenik. 
Dampak yang ditimbulkan dari 
gondok adalah merupakan masalah 
secara nasional yang secara langsung 
mempengaruhi kualitas sumber daya 
manusia secara luas, apabila terjadi 
pada masa kehamilan dapat 
menyebabkan gangguan pertumbuhan 
janin yang kemudian dapat 
mengakibatkan keguguran, kelahiran 
mati, atau cacat bawaan misal bisu, 
tuli, pada bayi akan mengganggu 
pertumbuhan fisiknya, berat badannya 
tidak bertambah dan tingginya 
terhambat sehingga bayi tumbuh 
menjadi kerdil, pada anak sekolah 
pertumbuhan fisiknya terganggu, berat 
dan tinggi badan terhambat, anak 
tumbuh menjadi kuntet/cebol, 
perkembangan mental dan kecerdasan 
intelektualnya terhambat sehingga 
prestasi sekolah menurun (Tirtawinata, 
2006). 

Berdasarkan studi pendahuluan 
yang di lakukan di SDN Gonggang 4 
dari kelas 3 sampai kelas 6 sejumlah 
30 siswa, dilakukan pemeriksaan 
gondok dengan cara palpasi ada 18 
siswa yang menderita gondok, kelas 3 
dari 6 siswa ada 4 yang menderita 
gondok, kelas 4 dari 4 siswa ada 3 
yang menderita gondok, kelas 5 dari 9 
siswa ada 6 yang menderita gondok, 
kelas 6 dari 10 siswa ada 5 yang 
menderita gondok. Dari hasil nilai 
rapor, 12 dari murid yang menderita 
gondok memperoleh nilai rapot 
peringkat bawah di kelasnya. 
Kemudian murid yang tidak menderita 
gondok ada 12 anak, sejumlah 7 anak 
memperoleh nilai rapot yang baik 
diatas rata – rata nilai kelas. Semua 
siswa yang di lakukan pemeriksaan 
gondok mereka tinggal di daerah 
pedesaan dan memiliki tingkat 
ekonomi yang hampir sebanding. Dari 

permasalah di atas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang 
perbedaan prestasi belajar antara siswa 
yang mederita gondok dan yang tidak 
mederita gondok di SDN Gonggang 4 
Kecamatan Poncol Kabupaten 
Magetan. 

 
Tujuan Penelitian 
Diketahuinya perbedaan prestasi 
belajar antara siswa yang mederita 
gondok dan yang tidak mederita 
gondok di SDN Gonggang 4 
Kecamatan Poncol Kabupaten 
Magetan. 

LANDASAN TEORI 
 
Gangguan Akibat Kekurangan 
Yodium (GAKY) 
Sekumpulan gejala yang timbul karena 
tubuh seseorang kekurangan unsur 
yodium secara terus menerus dalam 
jangka waktu yang cukup lama 
(Depkes RI:2004). 

 
Faktor- faktor yang menyebabkan 
GAKY 
Menurut Djokomoeljanto dalam buku 
Ilmu Penyakit Dalam Edisi 4 (2006) 
sebagai berikut: 
1. Faktor yodium di alam 

Yodium termasuk unsur kelumit 
(trace elements). Meskipun kadar 
yodium dalm air laut dan udara 
sedikit, tetapi merupakan sumber 
utama yodium alam.  

2. Faktor defisiensi yodium 
Defisiensi yodium merupakan 
sebab utama terjadinya gondok 
endemik di mana-mana. Ini 
disebabkan karena kelenjar tiroid 
melakukan proses adaptasi 
fisiologis terhadap kekurangan 
unsur yodium dalam makanan dan 
minuman. 
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Akibat GAKY 
Menurut Hetzel BS dkk dalam buku 
Gizi dan Kesehtan Masyarakat (2012), 
akibat dari GAKY sebagai berikut: 
1) Pada Fetus 

Keguguran, lahir mati, kelainan 
kogenital, meningkatkan kematian 
parinatal, meningkatkan kematian 
bayi, kretin Endemik (gangguan 
mental, bisu-tuli, diplegia spastik, 
mata juling), kretin 
meksedematosa (cebol, gangguan 
mental), defek psikomotor. 

2) Pada Neonatal 
Gondok neonatal, hipotiroid 
neonatal. 

3) Pada Anak dan Remaja 
Gondok, hipotiroid pada anak-
anak, gangguan fungsi mental, 
gangguan perkembangan fisik. 

4) Pada Dewasa 
Gondok dengan komplikasi, 
hipotiroid, gangguan fungsi 
mental, iodine-induced 
hypertyroidism. 

5) Semua usia 
Meningkatkan kerentanan radiasi 
nuklir. 

 
Peranan Iodium Terhadap 
Kecerdasan Otak 

Anak sekolah yang tinggal di 
daerah kekurangan yodium 
menunjukkan prestasi sekolah dan IQ 
kurang dibandingkan dengan 
kelompok umur yang sama yang 
berasal dari daerah yang berkecukupan 
yodium. Dari sini dapat disimpulkan 
kekurangan yodium mengakibatkan 
keterampilan kognitif rendah. Semua 
penelitian yang dikerjakan di daerah 
kekurangan yodium memperkuat 
adanya bukti kekurangan yodium 
dapat menyebabkan kelainan otak 
yang berdimensi luas. (Hartono, 2005).   

Pemberian koreksi yodium akan 
memperbaiki prestasi belajar anak 
sekolah. Faktor penentu kadar T3 otak 
dan T3 kelenjar hipofisis adalah kadar 
T4 dalam serum, bukan kadar T3 
serum, sebaliknya terjadi pada hati, 
ginjal dan otot. Kadar T3 otak yang 
rendah, yang dapat dibuktikan pada 
tikus yang kekurangan yodium, 
didapatkan kadar T4 serum yang 
rendah, akan menjadi normal kembali 
bila dilakukan koreksi terhadap 
kekurangan yodiumnya.  
 
Pengertian gondok 

Gondok merupakan pembesaran 
kelenjar tiroid pada leher yang lebih 
besar, timbul karena kelenjar tidak 
dapat memproduksi hormon tiroksin 
dalam jumlah cukup ( Haris, 2005). 
 
Prestasi Belajar 

Pengertian prestasi belajar tidak 
dapat dipisahkan dari perbuatan 
belajar, karena belajar merupakan 
suatu proses, sedangkan prestasi 
belajar adalah hasil dari proses 
pembelajaran tersebut. Bagi seorang 
siswa belajar merupakan suatu proses. 
Berhasil atau tidaknya seorang siswa 
dalam pendidikan tergantung pada 
proses belajar yang dialami oleh siswa. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar 

Menurut Muhibbin, (2010) 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar, secara sampel ada tiga 
macam yaitu: 
1) Faktor internal 

Faktor internal siswa, seperti 
kondisi jasmani dan rohaninya, 
meliputi: 
a) Aspek fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang 
menandai tingkat kebugaran 
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organ-organ tubuh dan sendi-
sendinya dapat mempengaruhi 
semangat dan intensitas pelajar 
dalam mengikuti pelajaran.. 

b) Aspek psikologis 
Banyak faktor yang termasuk 
aspek psikologis yang dapat 
mempengaruhi kualitas dan 
kuantitas perolehan 
pembelajaran pelajar.  

2) Faktor eksternal 
a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah 
seperti guru, staf administrasi, 
dan teman-teman sekelas, 
dapat mempengaruhi semangat 
belajar seseorang.  

b) Penilaian hasil belajar  
Menurut Mulyasa (2007), 
penilaian hasil belajar dalam 
KTSP dapat dilakukan dengan 
beberapa perlakuan/tindakan 

 
Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif, dan 
menggunakan metode penelitian 
survey analitik yaitu penelitian yang 
mencoba menggali bagaimana dan 
mengapa fenomena kesehatan itu 
terjadi (Notoatmodjo,2010).Rancangan 
dari penelitian ini mengunakan Cross 
Sectional Populasi pada penelitian ini 
adalah siswa SDN Gonggang 4  kelas 
1 sampai 6 yang menderita gondok 
dan yang tidak menderita gondok 
sebanyak 44 siswa. Sampel pada 
penelitian ini adalah siswa SDN 
Gonggang 4 bulan Februari 2013. 
Jumlah sampel penelitian ini adalah 
siswa SDN Gonggang 4 kelas 1 
sampai 6 sebanyak 44 siswa.  

Dari  hasil pemeriksaan kelenjar 
tiroid, diperoleh data sebanyak 20 
siswa menderita gondok sedangkan 
24 siswa tidak menderita gondok. 

pengambilan sampel menggunakan 
Nonprobability Sampling tehnik 
sampling yang digunakan adalah 
Sampling Jenuh (Hidayat, 2008).  

 
Metode Pengumpulan Data Bahan 
dan alat 

Metode pengumpulan data 
penelitian yang digunakan adalah 
observasi dan instrumen yang 
digunakan yaitu lembar observasi 
pengumpulan data tentang siswa yang 
menderita gondok dan yang tidak 
menderita gondok serta lembar 
observasi pengumpulan data tentang 
hasil prestasi belajar siswa semester 
ganjil tahun ajaran 2012/2013.  
 
Jenis dan sumber data  
a. Jenis data 

1) Data primer : yaitu data yang 
diperoleh peneliti melalui 
pemeriksaan dan wawancara 
langsung dengan responden 
yang meliputi pemeriksaan 
kelenjar gondok dengan palpasi, 
wawancara yang meliputi data 
nama, umur, tempat tinggal dan 
alamat responden / sampel. 

2) Data sekunder: yaitu data yang 
diperoleh peneliti tidak secara 
langsung,  mengenai data 
demografi yang diperoleh dari 
kantor desa, puskesmas atau 
kecamatan dan nilai rapor yang 
di dapat dari dokumentasi rapor 
SDN. 
 

b. Sumber data  
Sumber data berasal dari 

pemeriksaan denagan metode 
palpasi pada kelejar tiroid di leher 
dan dokumentasi rapor semester 
ganjil tahun ajaran 2012/2013 SDN 
Gonggang 4 Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan. 
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Teknik Analisa Data 
Analisis menggunakan uji 

Mann Whitney Test, (Arikunto, 
2006).       

               
 

 
PENELITIAN 
Karakteristik responden 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin dan usia penderita 
gondok maupun tidak menderita gondok di  SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan  

Karakteristik 
Gondok Tidak  gondok 

F % F % 
Jenis  kelamin 

Laki-laki 13 65.0 13 65.0 
Perempuan 7 35.0 7 35.0 

Usia 
7-10 tahun 8 40 8 40 
11-14 tahun 10 50 10 50 

 
Tabel 4.1 menunjukkan 

responden baik yang  menderita 
gondok  maupun yang tidak menderita 
gondok banyak berjenis kelamin laki-
laki sebanyak 65%, demikian juga usia  

 
responden menderita gondok  maupun 
yang tidak menderita gondok banyak 
pada rentang usia 11-14 tahun 
sebanyak 50%. 

 
 
Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa diperoeh 
dari nilai rapor rata-rata kelas semester  
ganjil tahun ajaran 2012/2013. 

 

 
 

Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan prestasi  belajar 
ditampilkan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan prestasi  belajar siswa yang menderita 
gondok maupun yang tidak menderita gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan 

Sentral tendensi  
Nilai rata-rata  Prestasi  belajar 

Gondok Tidak gondok Gondok  
Rata-rata 74.06 79.14 
Median 69.10 80.50 
Modus 69.10 69.10 
Minimum 66.00 68.50 
Maksimum 89.00 90.00 

 
Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa 

nilai rata-rata prestasi belajar siswa 
responden yang tidak menderita 
gondok lebih tinggi dari nilai 

responden yang menderita  gondok. 
Nilai median atau nilai tengah juga 
menunjukkan bahwa responden yang 
tidak menderita gondok mempunyai 
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nilai prestai belajar yang lebih tinggi 
dari responde yang menderita gondok, 
demikian juga rata modus atau nilai 
yang sering muncul, nilai minimum 
lebih kecil pada respoden yang 
menderita gondok, sedangkan nilai 
maksimum tertinggi pada responden 
yang tidak menderita gondok 
Dari data-data prestasi belajar siswa 
kemudian nilai prestasi belajar siswa 
di kategorisasi sesuai dengan definisi  
 

operasional variabel, yaitu prestasi 
belajar yang baik  bila nilai rapor lebih  
besar dari  nilai rata-rata kelas,  
sedangkan nilai prestasi belajar tidak 
baik bila nilai rapor  kurang dari atau 
sama dengan  nilai rata-rata kelas.  
Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan prestasi belajar 
ditampilkan dalam tabel 4.3. 

 
 
 

Tabel 4.3 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan prestasi  belajar siswa yang 

menderita gondok maunpun yang tidak menderita gondok di 
SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 

 

Prestasi belajar 
Gondok Tidak  gondok 

F % F % 
Baik 7 35.0 17 85.0 
Tidak baik 13 65.0 3 15.0 

Total 20 100.0 20 100.0 
 
Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa 

responden yang menderita gondok 
banyak yang mempunyai prestasi 
belajar tidak baik (65%) sedangkan 
responden yang tidak menderita  

 
gondok banyak yang mempunyai 
prestasi  belajar yang baik (85%). 
 
 

 
Uji beda rata-rata prestasi belajar siswa antara yang menderita gondok 
dengan siswa yang tidak menderita  gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan 
Poncol Kabupaten Magetan 

Tabel 4.4 
Uji beda rata-rata prestasi belajar

siswa antara yang menderita gondok dengan siswa yang tidak menderita gondok 
di SDN Gonggang 4

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 
Nilai Prestasi belajar siswa  Mean Rank Z p 

tidak menderita gondok 24.33 -2.086 0.037 
menderita gondok 16.68 

 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

hasil Mann-Whitney Testdiperoleh 
nilai Z sebesar -2.086 dengan p=0,037 
(p<0,05) sehingga hipotesis yang 

diambil adalah Ho ditolak yang artinya 
terdapat perbedaan prestasi belajar 
antara siswa yang menderita gondok 
dengan siswa yang tidak menderita 
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gondok di SDN Gonggang 4 
Kecamatan Poncol Kabupaten 
Magetan. 
 
PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai jenis kelamin responden 
diketahui laki-laki lebih banyak 
jumlahnya dibandingkan responden 
perempuan. Hal ini lebih disebabkan 
karena jumlah siswa di SDN 
Gonggang 4 Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan secara 
keseluruhan siswa laki-laki lebih 
banyak. Data usia responden diketahui  
banyak pada rentang usia 11-14 tahun. 
Menurut Syahbudin (2006) bahwa 
kebutuhan akan zat iodium pada 
kisaran umur kurang dari 11 tahun 
sebesar 90-120  µg/hari, dan 
bertambah menjadi 150  µg/hari pada 
saat usia remaja, sehingga apabila 
kebutuhan fisiologis pada umur 
tersebut tidak terpenuhi, maka akan 
terjadi kelainan fungsi tiroid, gondok 
dan kretin endemik. Oleh karena itu, 
faktor usia sangat penting dalam peran 
terjadinya GAKI, karena semakin 
muda usia saat mulai terkena defisiensi 
iodium akan makin berat. Banyaknya 
responden yang menderita gondok 
pada usia antara 11-14 tahun ini sesuai 
dengan penelitian  Sutomo (2007) 
bahwa anak usia 10 tahun (63.9 %) 
berjenis kelamin laki-laki mengalami  
kekurangan iudiom. 
 
Analisis Univariat 

Nilai prestasi yang lebih tinggi  
ini ditunjukana dari nilai rata-rata 
prestasi belajar. Nilai rata-rata prestasi 
belajar responden yang menderita 
gondok sebesar 74,06 sedangkan nilai 

rata-rata prestasi belajar responden 
yang tidak menderita gondok sebesar  
79,14. Terdapat selisih 5,08. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa yang tidak  
menderita gondok mampu menerima 
pelajaran lebih baik. Anak yang 
mengalami gondok akan mengelami 
kesulitan untuk berkonsentrasi 
menerima pelajaran yang diberikan 
oleh guru di kelas. Syahbudin (2006) 
anak yang menderita kekurangan 
iodium dan mengalami pembesaran 
kelenjar tiroid. efek hormon tiroid  
terhadap otak dapat bersifat sekunder 
terhadap meningkatnya kepekaan 
terhadap katekolamin yang diikuti 
dengan peningkatan aktivitas sistem 
retikularis  barrier darah otak tidak 
berkembang pada saat lahir dan 
hormon tiroid mempunyai efek nyata 
pada perkembangan otak. Pada bayi 
hipotiroid, sinaps-sinaps berkembang 
tidak normal, mielinisasi terganggu, 
dan perkembangan mental terhambat.  

Hasil penelitian mengenai nilai 
median (nilai tengah) pada responden 
yang menderita gondok sebesar 69,1  
sedangkan pada responden yang tidak                            
menderita sebesar 80,5. Nilai ini 
menunjukkan bahwa responden yang 
tidak menderita gondok banyak 
mempunyai  nilai prestasi belajar pada 
pada kisaran nilai 80,5 sedangkan pada 
responden yang menderita gondok 
banyak mempunyai  nilai prestasi 
belajar sebesar 69,1. Adanya 
perbedaan nilai sebesar 11,40 
mengindikasikan bahwa siswa yang 
menderita gondok mengalami 
kesulitan dalam belajar. Dari nilai rata-
rata dan nilai median tersebut 
kemudian ditinjau dari nilai rata-rata 
prestasi belajar yang sudah dikategori 
menunjukkan responden yang 
menderita gondok terdapat  65% 
dengan kategori prestasi belajar tidak 
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baik, sebaliknya responden yang tidak 
menderita gondok nilai prestasi belajar 
banyak yang baik sebanyak 65%. 
Menurut Slameto  (2003) Faktor – 
faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar Seperti  minat,  motivasi, 
kualitas guru, metode mengajar, 
lingkungan, fasilitas mengajar dan lain 
sebagainya ikut mempengaruhi 
prestasi belajar. Namun Faktor 
kecukupan gizi sesesorang dapat 
memmpengaruhi prestasi belajar 
siswa. Hasil penelitian prestasi belajar 
responden ini sejalan dengan 
penelitian Siharis E., M. (2003) yang 
menunjukkan ada perbedan prestasi 
belajar antara anak yang mengalami 
pembesaran kelenjar gondok dan  tidak 
mengalami pembesaran kelenjar 
gondok untuk mata pelajaran IPS, IPA, 
Bahasa Indonesia  dan Matematika. 

 
Analis Bivariat  

Berdasarkan hasil uji statistik  
diperoleh nilai Z= -2.086 dengan              
p = 0,037 dan disimpulkan adanya 
perbedaan prestasi belajar antara siswa 
yang menderita gondok dengan siswa 
yang tidak menderita gondok di SDN  
Gonggang 4 Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan. 

Iodium diperlukan khususnya 
untuk biosintesis hormon tiroid yang 
beriodium. Iodium dalam makanan 
diubah menjadi iodida dan hampir 
secara sempurna iodida yang 
dikonsumsi diserap dari sistem 
gastrointestinal. Yodium sangat erat 
kaitannya dengan tingkat kecerdasan 
anak. Dampak yang ditimbulkan dari 
kekurangan konsumsi yodium yang 
berada dalam tubuh, akan sangat buruk 
akibatnya bagi kecerdasan anak, 
karena bisa menurunkan nilai IQ anak.  

Selama masa pertumbuhan dan 
perkembangan, kebutuhan tubuh akan 
yodium memang harus selalu 
dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi 
kebutuhan tubuh akan iodium, maka 
baik bayi, anak, remaja, bahkan 
dewasa muda tetap mempunyai 
peluang terserang penyakit gondok, 
gangguan fungsi mental dan fisik, 
maupun kelainan pada system saraf. 
Selain akan mempengaruhi tingkat 
kecerdasan anak, Bahkan, tidak sedikit 
kekurangn ioidum dapat mengganggu  
perkembangan sistem sarafnya 
sehingga mempengaruhi kemampuan 
psikomotoriknya. 

Berdasarkan hasil peneliti, 
bahwa SDN Gonggang 4 Kecamatan 
Poncol Kabupaten Magetan 
merupakan salah satu sekolah yang 
terletak di daerah pegunungan. Dari 
seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 
sebanyak 44 siswa, 20 siswa 
diantaranya menderita gondok. Secara 
geografis, salah satu faktor penyebab 
kekurangan garam yodium adalah 
faktor georgrafis. Djokomoeljanto 
(2006) menyatakan rendahnya 
kandungan iodium dalam tanah secara 
geografis disebabkan oleh adanya 
erosi yang menyebabkan iodium 
terkikis, tanah sarang (tanah lahar, 
kapur) yang tidak dapat menyimpan  
air, sehingga air bersama iodium yang 
larut di dalamnya akan meresap ke 
lapisan tanah yang lebih dalam. Hal 
tersebut menyebabkan akar tanaman 
pangan dan sayuran tidak dapat 
menjangkaunya sehingga kadar iodium 
dalam tanaman itu akan rendah pula. 

Akibat dari tingginya angka 
kejadian penderita gondok, maka 
mempengaruhi prestasi belajar siswa, 
dimana nilai rata-rata prestasi belajar 
siswa yang menderita gondok lebih 
rendah dari nilai rata-rata prestasi 
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belajar siswa yang tidak menderita 
gondok.   

Defisiensi iodium pada masa 
kehamilan menyebabkan gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan janin 
yang kemudian dapat meng-akibatkan 
keguguran, kelahiran mati atau cacat 
bawaan, misalnya tuli-bisu. Demikian 
juga halnya apabila defisiensi lodium 
menimpa anak-anak sekolah, 
pertumbuhan fisiknya terganggu, berat 
dan tinggi badan terhambat, anak 
tumbuh jadi kontet dan disebut kretin 
atau cebol. Perkembangan mental dan 
kecerdasan intelek-tual anak yang 
kekurangan iodium terhambat, 
sehingga prestasi sekolahnya menurun. 
Jadi gejala kekurangan iodium dapat 
dilihat dari adanya gondok dan 
kretinisme yang disertai IQ yang 
rendah (Tirtawinata, 2006).  

Haris (2005) menyatakan bahwa 
Iodium merupakan salah satu unsur 
nutrien yang sangat penting bagi 
pertumbuhan, perkembangan fisik dan 
mental di mana salah satunya yang 
paling serius adalah berkurangnya 
tingkat kecerdasan.  

 
Simpulan 

1. Terdapat 20 siswa SDN Gonggang 
4 yang menderita gondok. 

2. Prestasi belajar semester ganjil 
tahun ajaran 2012/2013 pada 
murid SDN Gonggang 4 yang  
menderita gondok banyak yang 
tidak baik, sedangkan prestasi 
belajar siswa yang tidak  menderita 
gondok banyak yang baik. 

3. Terdapat perbedaan prestasi belajar 
antara siswa yang mederita gondok 
dan yang tidak mederita gondok di 
SDN Gonggang 4 Kecamatan 
Poncol Kabupaten Magetan. 
 

Saran 
1. Orang tua murid 

a. Adanya temuan bahwa terdapat 
anak yang menderita gondok, 
maka diharapkan orang tua 
untuk melakukan pemeriksaan 
ke puskesmas agar mendapat 
penanganan yang baik. 

b. Diharapkan orang tua berusaha 
memberikan asuapan gizi yang 
baik khususnya dengan 
pemberian garam beryodium 
agar anak yang tidak menderita 
gondok terhindar dari GAKY. 

2. Responden  
Diharapkan responden untuk selalu 
mau mengkonsumsi makanan yang 
mengandung iodium seperti 
tempe,telur, daging dan 
membiasakan diri minum susu 
agar kebutuhan  iodium tubuh 
tercukupi sehingga mengalami 
gondok. 

3. Instansi kesehatan 
Diharapkan instansi kesehatan 
memberikan pelayanan kesehatan 
ke penduduk mengenai pentingnya 
konsumsi garam yodium baik bagi 
ibu hamil, ataupun kepada anak-
anak agar terhindar dari gondok. 
Salah satu cara adalah dengan 
memberi pendidikan kesehatan 
tentang gondok pada orang tua 
murid dan masyarakat. serta 
melakukan pemeriksaan kualitas 
air minum karena air minum salah 
satu faktor penyebab terjadinya 
gondok 

4. Guru 
Diharapkan guru untuk berperan 
aktif selama proses belajar 
mengajar, dan tetap 
memperhatikan kesehatan siswa 
terlebih terdapat siswa yang telah 
menderita gondok agar prestasi 
belajar siswa tidak menurun. 
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